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RESUMO 

As principais pescarias mundiais estão em declínio devido a enorme pressão exercida 

sobre os estoques pesqueiros, ocasionado um problema biológico e socioeconômico de 

difícil solução. No estado do Ceará, Brasil, a pesca de lagosta está em colapso, 

enfrentando a maior crise da história desta tradicional pescaria nordestina. A presente 

dissertação relata a capacitação tecnológica para a pesca artesanal realizada com trinta 

pescadores artesanais de três municípios do estado do Ceará, Brasil, conhecido como 

projeto Barco-Escola. Ele teve como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida dos pescadores e da sustentabilidade do setor pesqueiro no estado do Ceará, através 

da transferência de tecnologia e capacitação de pescadores artesanais para a pesca de 

peixes durante o defeso da lagosta no Nordeste. Os procedimentos metodológicos foram 

especificados para permitir que a avaliação de impacto do estudo fosse realizada. A 

apresentação e discussão dos dados, referentes ao treinamento e capacitação dos 

pescadores, permitiram uma visão dos dados obtidos. Foram detalhadas atividades 

realizadas em terra e pescarias experimentais. A visão dos pescadores sobre o projeto deu 

uma idéia de como eles perceberam a nova tecnologia em que estavam sendo treinados. O 

projeto desenvolvido ensinou a pescar de uma forma diferente. Proporcionou novos 

conhecimentos: não deu o peixe de graça. O que os pescadores adquiriram foram 

elementos permanentes que os ajudarão ao longo de sua vida profissional. Esta 

dissertação mostrou ainda, que o conhecimento científico pode ser bem assimilado por 

pessoas leigas desde que se empreguem meios adequados para transmiti-lo. Nesse 

sentido, o projeto desenvolveu meios pedagógicos que poderão ser utilizados em novas 

experiências. Os pescadores treinados durante o projeto se tornaram replicadores junto 

aos seus colegas de profissão. Ficou, portanto, demonstrada a viabilidade concreta do 

projeto como elemento de desenvolvimento sustentável da pesca artesanal no Ceará.  

Palavras-chaves: cooperativa, pescadores, treinamento, tecnologia e capacitação  
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ABSTRACT 

Main worldwide fisheries are in decline due the enormous pressure on water supplies by 

fishing boats, which causes biological, social, and economic problems of difficult 

solution. In Ceará state, Brazil, lobster fisheries are on collapse, facing the biggest crisis 

of the history of this traditional resource from Northeast Brazil. The “School-Vessel” 

project described on this dissertation had as objective to contribute for the improvement 

of the quality of life of the fishermen and of the fisheries sustainability in Ceará state, 

through the artisan fishing qualification and technology transfer during the stop season of 

the lobster in the Northeast. Thirty fishermen were training in three municipal districts of 

Ceará state, Brazil, in order to give them conditions of increasing their income through 

the capture of fishing products of great market value. Methodological procedures were 

specified in order to allow the evaluation the study impacts. Discussion on the data 

regarding the fishermen training analyses their own vision. Activities accomplished both 

on inland and experimental fisheries on the sea are detailed. Fishermen vision on the 

project gives an idea of how they like it and the way they noticed in which ways the new 

technology can help them to get new salaries and improve their social status. The project 

taught fishermen to fish in different ways. This dissertation also showed that scientific 

knowledge can be assimilated by fishermen since it was well taught. In this direction, the 

project developed pedagogical ways that could be used in new experiences. The 

fishermen trained during the project if had become teachers to its colleagues of 

profession. It was, therefore, demonstrated concrete viability of the project as element of 

sustainable development of artisan fisheries in Ceará state. 

Key-words: cooperative, fishermen, training, technology and training.    
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TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E CAPACITAÇÃO DE PESCADORES 
ARTESANAIS PARA A PESCA OCEÂNICA DE PEQUENA ESCALA: 
PROJETO BARCO-ESCOLA E COOPERATIVISMO NO ESTADO DO 
CEARÁ 

 

RAIMUNDO HELIO LEITE FILHO 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os principais recursos pesqueiros se apresentam em declínio neste início do 

século XXI, fazendo com que a pesca mundial enfrente crise sem precedentes na 

história (MYERS e WORM, 2003). As causas desta crise estão na depleção 

continuada dos estoques pesqueiros globais e locais, o que tem gerado problemas 

biológicos e sócio-econômicos de difícil solução. Recentemente, um estudo global de 

Worm et al. (2006), estimou que os principais estoques pesqueiros do planeta estarão 

esgotados até o ano de 2048. 

De acordo com a Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da 

República (SEAP/PR, 2008) e com o último Boletim Estatístico da Pesca Marítima e 

Estuarina do Nordeste do Brasil (IBAMA, 2007), a produção pesqueira marítima no 

Brasil encontra-se estagnada, sendo que mais de 80% dos principais recursos 

pesqueiros marinhos estão sobre-explorados, esgotados ou se recuperando de 

sobrexploração. 

Além disso, a degradação dos ecossistemas costeiros pelo homem gera danos 

ao ambiente e aos estoques pesqueiros da plataforma continental, dos quais depende a 

continuidade da pesca (BARROS et al., 2001; NÓBREGA e LESSA, 2007). Isto 

porque as águas costeiras, até 200 milhas náuticas, suportam aproximadamente 95% 

da captura mundial de pescado (SISSENWINE e ROSEMBERG, 1993; CASTRO E 

SILVA, 2004). 



 2

O Brasil é o quinto país do mundo, tem dimensões continentais, pois possui 

1,7% do território do globo terrestre e ocupa 47% da América do Sul, e apresenta 

7.367 km de costa oceânica e 3,5 milhões de km2 de Zona Exclusiva Econômica 

(ZEE) (OSTRENSKY et al., 2008). 

No Nordeste do Brasil, os recursos pesqueiros mais importantes da ZEE 

também se encontram em declínio, com expansão plena ou sobre-explorados 

(NÓBREGA e LESSA, 2007). No ambiente oceanográfico da ZEE, a Corrente Sul 

Equatorial ao encontrar a massa continental do território brasileiro entre 5º e 10º S, 

bifurca-se na Corrente Norte do Brasil, que segue rumo às Guianas, e na corrente do 

Brasil, que segue na direção sul. A região mais ao norte da ZEE nordestina é 

caracterizada pela presença de ilhas oceânicas e uma série de bancos oceânicos rasos, 

com profundidades variando entre 50 e 350 metros, pertencentes às cadeias Norte 

Brasileira e de Fernando de Noronha, notadamente em frente aos Estados do Ceará e 

Rio Grande do Norte.  

Do ponto de vista biológico, as águas da região Nordeste são oligotróficas, 

apresentando baixas densidades de fito e zooplâncton. Este fato colabora para a menor 

biomassa dos estoques pesqueiros da região e uma grande especialização em muitos 

níveis da cadeia trófica, gerando uma grande diversidade de espécies, porém de 

estoque reduzido. Esta característica faz com que haja uma grande diversidade de 

espécies para captura que, a despeito de serem de elevado valor comercial, se 

apresentam com produtividade específica reduzida quando comparada aos grandes 

estoques de recursos das regiões temperadas. Com isto, o setor pesqueiro industrial 

enfrenta dificuldade tecnológica e comercial para padronizar uma determinada 

atividade de pesca, sendo, portanto, marcante a pesca artesanal ou de pequena escala, 

com menores custos de produção e investimento na região (FONTELES-FILHO, 

1989). 
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Pesca artesanal é aquela que se realiza única e exclusivamente pelo trabalho 

manual do pescador, sendo baseada em conhecimentos transmitidos por seus 

ancestrais, pelos mais velhos da comunidade, ou adquiridos pela interação com 

companheiros de profissão, e sempre realizada em embarcações pequenas movidas a 

remo ou a vela, sem instrumentos de apoio à navegação e que usa em suas operações 

de pesca somente a experiência e o saber adquirido pelos pescadores (CASTRO E 

SILVA, 2004). 

A pesca artesanal contribui com mais de 85% do pescado capturado na Região 

Nordeste do Brasil. De acordo com o Anuário Estatístico do Brasil (IBGE, in 

SUDENE, 2000), o Nordeste participava na época com 23% da produção pesqueira do 

País, com uma média de 180.000 t/ano. Neste ano, destacaram-se como principais 

produtores de pescado na região o Estado do Maranhão (38,4% da produção), o Ceará 

(22,4%) e a Bahia (17,2%). De acordo com Lessa e Nóbrega (2007), que analisaram a 

composição das capturas da frota pesqueira artesanal da região Nordeste, no período 

de janeiro de 1998 a março de 2000, o Estado da Bahia apresentou o maior percentual 

de peso de pescado desembarcado (33%), seguido do Ceará (31,5%) e de Alagoas e 

Pernambuco (ambos, com 22,3%). Nesse estudo, o Estado do Maranhão não foi 

considerado como sendo da região Nordeste. 

A pesca artesanal, predominantemente costeira no Nordeste, é efetuada nas 

águas estuarinas e ao longo da plataforma interna, em profundidades até 50 metros, 

destacando-se a captura de lagostas, cavala, serra e peixes vermelhos (pargo, cioba, 

dentão), e uma grande variedade de outras espécies de menor importância econômica. 

Já nas proximidades das ilhas e bancos oceânicos destaca-se a pescaria de atuns, 

agulhões e tubarões, com a utilização de espinhel pelágico (FONTELES-FILHO, 

1989). 
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No Estado do Ceará, a pesca da lagosta espinhosa (Panulirus argus e P. 

laevicauda) tem uma grande importância socioeconômica, gerando inúmeros 

empregos e divisas, tendo sido, inclusive, o principal produto pesqueiro na pauta de 

exportação do Estado (principal produtor), como do Brasil, por vários anos. 

Entretanto, a pesca industrial do Estado, em virtude do esgotamento deste recurso há 

muito se deslocou para outras áreas mais produtivas, como a costa da região Norte e, 

em alguns casos, o Sul da Bahia. 

No estado do Ceará, a lagosta encontrando-se atualmente em declínio devido a 

enorme pressão exercida sobre esses estoques ocasionando um problema bioecológico 

e sócio-econômico de difícil solução. A captura de espécimes abaixo do tamanho 

mínimo de captura, o uso de “caçoeiras” que danificam o substrato, o excessivo 

número de embarcações e o emprego de aparelhos proibidos, foram os principais 

fatores que levaram ao declínio e à crise do setor lagosteiro em quase todo o litoral 

cearense. (Furtado-Neto et al. 2007). O ano de 2006 foi considerado por especialistas 

como o pior ano de pesca da lagosta no Ceará (Mamede, 2006). Porém, em 2007, 

houve uma pequena recuperação da produção devido principalmente ao aumento do 

período de defeso que foi prorrogado em 45 dias pelo IBAMA (IBAMA, 2007).  

A presente dissertação relata a experiência cooperativista de capacitação 

tecnológica para a pesca artesanal, realizada com trinta pescadores artesanais de três 

municípios cearenses, a fim de lhes dar condições de incrementar a sua renda através 

da captura de produtos pesqueiros de grande valor de mercado. Mostra, ainda, a 

contribuição que o espinhel pode dar para reduzir o “êxodo pesqueiro” e suas 

conseqüências, além de aliviar a pressão sobre os estoques costeiros tradicionalmente 

explorados no Estado do Ceará.  

    Os objetivos geral e específicos da pesquisa estão especificados no segundo 

capítulo. 
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          O capítulo terceiro traz uma revisão da literatura especializada sobre 

cooperativismo em geral e particularmente no Estado do Ceará, e que é a forma de 

trabalho que se pretende disseminar como organização social e econômica dos 

pescadores. O quarto capítulo define a metodologia empregada no estudo, 

especificando a capacitação de pescadores artesanais, a coleta de dados das entrevistas 

dos pescadores, a avaliação das entrevistas e a especificação dos componentes do 

Modelo de Avaliação do estudo realizado.  

A apresentação dos resultados e discussão dos dados referentes ao treinamento 

e capacitação dos pescadores é feita no quinto capítulo. Detalham-se as atividades 

realizadas em terra e nas pescarias experimentais, incluindo-se os resultados de 

capturas de peixe. 

A visão dos pescadores sobre o projeto, bem como o perfil socioeconômico dos 

pescadores treinados é apresentada no capítulo sexto. O capítulo sétimo mostra os 

conhecimentos técnicos adquiridos pelos pescadores através da capacitação empregada 

pelo Projeto. 

Por último, vêm as conclusões e as recomendações em que se salienta o caráter 

pedagógico e social do projeto realizado e a visão positiva revelada pelos pescadores 

sobre o novo tipo de pesca.  
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Investigar a contribuição do projeto Barco-Escola para a melhoria da qualidade 

vida dos pescadores e da sustentabilidade do setor pesqueiro local através da 

experiência cooperativista experimentada. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 
2.2.1 Capacitar pescadores artesanais para a pesca oceânica de pequena escala; 

 

2.2.2 Realizar estudo comparativo entre os municípios onde o projeto atuou, para 

verificar a produção das pescarias experimentais. 

 

2.2.3 Realizar análise da visão dos pescadores e da importância do Projeto Barco-

Escola como modelo de capacitação cooperativista. 
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3. REVISÃO SOBRE O COOPERATIVISMO NO BRASIL E NO CEARÁ  

Esta seção traz informações sobre o movimento cooperativista, envolvendo 

vários aspectos históricos, símbolos, princípios, além do estágio em que o mesmo se 

encontra no Estado do Ceará.    

3.1 O NASCIMENTO DO COOPERATIVISMO  

A Inglaterra, onde nasceu a Revolução Industrial, foi também o berço do 

cooperativismo. Com efeito, um grupo de vinte e sete tecelões e uma tecelã resolveu 

trabalhar de forma comunitária e fundaram a “Sociedade dos Probos Pioneiros de 

Rochdale”, em 21 de dezembro de 1844, no bairro de Rochdale, em Manchester, 

resultando no ganho mensal de uma libra para cada participante. Os resultados iniciais 

alcançados não parecem ser grande coisa nos dias atuais, mas naquele tempo era um 

estímulo para esse grupo de operários que passaram a trabalhar por conta própria.    

A idéia desse grupo pioneiro era que a atividade econômica devia ter como 

finalidade principal o homem e não o lucro. Por isso, os tecelões de Rochdale 

buscavam naquele momento uma forma de organização capaz de lhes tornar fortes 

para atuarem no mercado, enfrentando o capitalismo selvagem que os submetiam a 

preços abusivos na venda de seus produtos e a preços aviltantes na compra de matéria-

prima. Era comum a exploração da jornada de trabalho de mulheres e crianças 

(trabalhavam até 16 hs). A revolução industrial, com seus processos modernos de 

automação para a época, trouxe desemprego crescente. Esses fatores levaram tecelões 

de Rochdale a buscar alternativa própria para sua sobrevivência.  

Naquele momento de efervescência social e política a reunião de pequeno grupo 

de pessoas para trabalhar de maneira cooperativada, tendo em vista oferecer produtos 

para consumo, resultou na constituição de uma pequena cooperativa no então chamado 

Beco do Sapo (Toad Lane). Essa iniciativa veio a mudar os padrões econômicos da 

época e, ao mesmo tempo, se transformar na origem ao movimento cooperativista. 
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Para os grandes comerciantes, tal iniciativa foi motivo de galhofa e deboche. 

Para surpresa deles, logo no primeiro ano o capital da sociedade aumentou para 180 

libras e, cerca de dez anos mais tarde, o Armazém de Rochdale tinha cerca de 1.400 

cooperantes. O sucesso dessa iniciativa serviu de exemplo e incentivo pra a formação 

de outros grupos.   

A evolução do cooperativismo, ao longo do tempo, se deve à sua nova forma de 

pensar o homem, o trabalho e o desenvolvimento social. 

Ao defender a forma igualitária e social da produção e distribuição de 

dividendos, o cooperativismo é bem aceito, não encontra oposição por parte de 

governos e é reconhecido como solução democrática aos problemas sócio-econômicos 

que atingem os estratos sociais de um país. 

Há, no movimento cooperativista, um conjunto de princípios, os quais serão 

comentados a seguir.  

3.2 OS PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO  

• A adesão deve ser voluntária e livre.  

Todos podem participar, desde que assim o desejem. A participação é 

incentivada, porque no movimento cooperativo não existe discriminação de qualquer 

natureza. As cooperativas são organizações abertas à participação de todos, 

independentemente de sexo, raça, classe social, opção política ou religiosa. A 

participação se faz de maneira consciente, na medida da disposição de cumprir os 

acordos estabelecidos pela maioria.  

• Gestão democrática  

A assembléia dos cooperados é órgão superior decisório. Nela, os cooperantes  

discutem e votam os objetivos e metas do trabalho conjunto, bem como elegem os 

representantes que irão administrar a sociedade. Independentemente do número de 

cotas que possua, cada associado é detentor apenas de um voto.  
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• Participação econômica dos membros  

A contribuição da cada membro é a mesma para a formação do capital da 

cooperativa. Seu controle se faz de forma democrática e participativa. Quando a 

cooperativa é bem administrada, invariavelmente, as receitas auferidas são maiores do 

que as despesas. Os rendimentos são divididos entre os sócios proporcionalmente ao 

valor da contribuição de cada um. O excedente de receitas poderá ser destinado para 

investimentos na própria cooperativa ou para outras aplicações, sempre de acordo com 

a decisão tomada em assembléia.  

• Autonomia e independência  

 O funcionamento da cooperativa é controlado pelos seus sócios, que são os 

donos do negócio. Esse princípio deve ser estritamente respeitado quando da 

assinatura de qualquer acordo que venha a ser firmado com outras organizações e 

empresas. 

• Educação, formação e informação  

A cooperativa não é uma instituição voltada apenas para a área econômica. Com 

efeito, um dos objetivos permanentes de uma cooperativa é destinar recursos e 

desenvolver atividades e programas para formação de seus associados, capacitando-os 

para a prática cooperativista e para o uso de equipamentos e técnicas utilizadas no 

processo produtivo e comercial.  

• Intercooperação  

As cooperativas podem trabalhar em conjunto em nível local, regional, nacional 

e internacional, através de intercâmbio de informações, técnicas, novos produtos e 

serviços, a fim de que esse segmento possa competir no mercado e, assim, se viabilizar 

como atividade sócio-econômica rentável. 
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• Interesse pela comunidade  

Como se pode deduzir dos princípios vistos, as cooperativas trabalham para o 

bem-estar de suas comunidades, começando por envolver, de modo voluntário, os que 

dela participam. Para atingir esse objetivo, as cooperativas se preocupam em melhorar 

o nível de renda da comunidade e desenvolvem programas sócio-culturais, realizados 

em parceria com o governo e outras entidades civis.  

3.3 OS SÍMBOLOS DO COOPERATIVISMO  

       Além dos princípios, o cooperativismo tem também seus símbolos, conhecidos 

internacionalmente, conforme mostra a figura a seguir. 

 

Figura 1. Símbolos do cooperativismo (FONTE: Portal do Cooperativismo) 

3.3.1 Os significados da simbologia 
 

Pinheiro 

Desde tempos remotos, o pinheiro é tido como um símbolo da imortalidade e da 

fecundidade, em virtude de sua sobrevivência em terras inóspitas e pela facilidade com 

que ele se reproduz. Os pinheiros unidos são mais resistentes e ressaltam a força e a 

capacidade de expansão. 

Círculo 

É a figura geométrica considerada perfeita. Desde tempos imemoriais, ela é 

associada à terra, aos astros e ao universo. Por isso, representa a eternidade, pois não 
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tem horizonte final, nem começo, nem fim.  

Verde 

O verde é associado às matas, às florestas. Simboliza o princípio vital da 

natureza e a necessidade de se manter o equilíbrio ecológico como meio de preservar a 

natureza e o homem. 

Amarelo 

Tem como fonte de inspiração o sol, que é a fonte permanente de energia e 

calor para a Terra. 

Dia Internacional do Cooperativismo 

Foi instituído em l923, no Congresso da Aliança Cooperativa Internacional - 

ACI e é comemorado no primeiro sábado de julho de cada ano, a confraternização de 

todos os povos ligados pelo cooperativismo. Assim nasceu o símbolo mundialmente 

conhecido do cooperativismo: um círculo abraçando dois pinheiros, representando a 

imortalidade de seus princípios, a fecundidades de seus ideais e a imortalidade de seus 

membros. 

 Bandeira 

O cooperativismo possui como emblema uma bandeira formada pelas sete 

cores do arco-íris. Ela foi aprovada pela ACI em 1932, e significa a unidade na 

variedade e um símbolo de paz e esperança. Os significados das cores são: 
 

     Vermelho - simboliza a coragem. 

     alaranjado - representa a visão de possibilidades do futuro. 

     amarelo - lembra o desafio em casa, na família e na comunidade. 

     verde - associa-se ao crescimento tanto do indivíduo como do cooperado. 

     azul - horizonte distante, à necessidade de ajudar os menos afortunados. 

     anil - a necessidade de ajudar a si próprio e aos outros através da cooperação. 

     violeta - lembra a beleza, o calor humano e a amizade. 
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3.4 A FUNÇÃO SOCIOECONÔMICA DE UMA COOPERATIVA  

        As empresas tradicionais de um mercado capitalista visam sempre o alcance de 

lucros cada vez maiores, o que significa que a competição é o lema que as guia em 

suas atividades. Inexiste, portanto, preocupação com aspectos sociais. A participação 

no processo decisório se faz em função do número de ações que o investidor possui no 

capital da empresa. As empresas de capital privado não se preocupam em desenvolver 

atividades associativas. Em resumo, o que lhes interessa é o lucro. Como visto, em 

meados do século XIX, na Inglaterra, surgiu uma nova forma de organização 

associativa destinada a desenvolver atividades no mercado, o que veio a se denominar 

de cooperativas. Conceituado de modo simples e direto, pode-se dizer que 

“Cooperativa é a união de pessoas para criar um tipo de empresa que pertence a todos 

os associados” (UFC, 1998, p.18). De maneira mais formal e legal, a Lei nº 5.764/71, 

que regula as cooperativas no país, estipula que  

 Cooperativa é uma sociedade de pessoas, com formação e natu 

reza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à  falência, 

construídas para restar serviços aos associados.   

O que há a destacar nessa definição legal é o fato de que a cooperativa, é uma 

empresa, sem fins lucrativos, mas sociais. Por isso, Rech (1995) apud (UFC, 1998, 

p.18) ressalta que 

As cooperativas são o que de melhor existe em termo de 

alternativas para as iniciativas que pretendem manter as 

qualidades da participação e integração associativas e se 

dedicar a desenvolver atividades de mercado. 

Esse autor agrega uma função a mais à cooperativa que é desenvolver 

atividades de mercado. Porém, o princípio básico de sua finalidade social permanece.  
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3.4.1 O sistema cooperativista   

Por sua natureza associativa, a união entre as cooperativas existe desde o seu  

surgimento. A entidade que coordena, atualmente,  esses movimento nos cinco 

continentes é a Aliança Cooperativa Internacional – ACI, criada há mais de 100 anos.  

A ACI é a organização que representa o cooperativismo em nível mundial, 

objetivando a integração, autonomia e desenvolvimento do cooperativismo. Com sede 

em Genebra, na Suíça, congrega cerca de 800 milhões de pessoas ligadas a 230 

organizações cooperativas de mais de 100 países. 

Em 1946, o movimento cooperativista representado pela ACI obteve uma 

cadeira no Conselho da Organização das Nações Unidas - ONU , sendo uma das 

primeiras organizações não governamentais a ter uma cadeira no Conselho. 

No ano de 1997, foi eleito presidente um brasileiro para a presidência da ACI, 

o produtor agrícola e professor Roberto Rodrigues. Ele foi o primeiro não europeu a 

assumir o cargo principal da entidade, em 102 anos de existência da organização.  

No âmbito do continente americano essa articulação é feita pela Organização 

das Cooperativas da América – OCA, fundada em 1963. Atualmente, integram essa 

entidade mais de vinte países, incluindo o Brasil. 

3.4.2 Breve Histórico do cooperativismo no Brasil  

O processo de formação de uma cultura de cooperação no Brasil é herança da 

colonização portuguesa. Permaneceu incipiente e quase interrompido durante o 

escravismo. No final do século XIX, o movimento cooperativista no Brasil surgiria 

estimulado por funcionários públicos, militares, profissionais liberais e operários, para 

atender às suas necessidades. Portanto, o movimento surgiu na classe média, tendo por 

base o princípio cooperativista de adesão livre e voluntária. 

No início do século XX, mais precisamente em 1902, surgiram cooperativas de 

crédito no Rio Grande do Sul, por iniciativa do padre suíço Theodor Amstadt. A partir 
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de 1906, nascem e se desenvolvem as cooperativas no meio rural do sudeste brasileiro, 

idealizadas por produtores agropecuários, cuja propagação deu-se em vários estados, 

principalmente junto às comunidades de imigrantes alemães e italianos. Nasceu, dessa 

forma, o cooperativismo hoje existente no país. 

A explicação para esse nascedouro está no fato de os imigrantes terem trazido 

de seus países de origem a bagagem cultural, o trabalho associativo e a experiência de 

atividades familiares comunitárias, o que os motivaram a organizar-se em 

cooperativas.  

Os problemas de comunicação, de adaptação à nova cultura, a ausência de 

meios de comunicação, de carência de estradas, de escolas e discriminação racial 

criaram entre eles laços de coesão, o que fortaleceu o nascimento de sociedades 

culturais e agrícolas. Exemplos disso são a criação de suas próprias escolas e igrejas e 

a iniciativa de atividades de caráter cooperativo, como mutirão para o preparo do solo, 

construção de galpões, casas e colheitas. 

O movimento de difusão do cooperativismo não logrou atingir grande número 

de pessoas nos seus primórdios devido à falta de material didático apropriado, à 

imensidão territorial do país e ao trabalho escravo, que foram entraves para um maior 

desenvolvimento do sistema cooperativo.  

3.4.3 A Organização das Cooperativas do Brasil - OCB  

A representação de todo o sistema cooperativista nacional cabe à Organização 

das Cooperativas do Brasil – OCB, que foi constituída no dia 2 de dezembro de 1969, 

durante o IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo, na cidade de Belo Horizonte, 

substituindo as duas entidades então existentes, a Associação Brasileira de 

Cooperativas - ABCOOP e a União Nacional de Cooperativas - UNASCO. A 

unificação foi uma decisão das próprias cooperativas, de todos os ramos. No Brasil, o 

cooperativismo é regulamentado pela Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971. Entre 
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suas atribuições, está a promoção, o fomento e a defesa do sistema cooperativista em 

todas as instâncias políticas e institucionais, a reunião de organizações estaduais de 

cooperativas, a preservação e o aprimoramento desse sistema, o incentivo e a 

orientação das cooperativas.  

3.4.4 O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP   

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP é 

responsável pelo ensino, formação profissional, organização e promoção social de 

trabalhadores, associados e funcionários das cooperativas brasileiras. 

O SESCOOP é a mais nova instituição do Sistema S1, tem por objetivo investir 

continuamente nos cooperados, dirigentes e empregados, ajudando a profissionalizar a 

gestão das cooperativas. 

Esse sistema possui 27 unidades estaduais com autonomia para definir seu 

orçamento, em consonância com as diretrizes emanadas do Conselho Nacional da 

Indústria. Este, por sua vez, é formado por representantes do governo, das 

cooperativas e dos empregados em cooperativas. A Unidade Nacional do SESCOOP 

aprova e monitora os planos estaduais, e avalia os resultados obtidos. 

O SESCOOP tem ainda o objetivo de assessorar o governo federal em assuntos 

de formação profissional e gestão cooperativista e de contribuir para a formulação de 

políticas adequadas à criação de postos de trabalho e geração de renda.  

 

 

 

                                                 
1 Por Sistema S denomina-se o conjunto de atividades desenvolvidas pelo SENAC (comércio), SENAI 
(indústria), SESC (comércio) e SENAR (agricultura) para a formação de pessoal profissional na área do 
comércio, indústria e agricultura e assistência social. Esse sistema é administrado pela Confederação 
Nacional da Indústria que, para tanto, recebe 2,5% da folha de pagamentos das empresas dos ramos  
citados. 
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3.4.5 A Organização das Cooperativas do Estado do Ceará - OCEC  

O Estado do Ceará se enquadra no modelo nacional de organização de 

cooperativas que se estrutura de forma piramidal, tendo os estados como base. Assim é 

a Organização das Cooperativas do Estado do Ceará – OCEC, fundada em 1972, 

coerente com os princípios gerais do cooperativismo. Trata-se de entidade sem fins 

lucrativos e é filiada à Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB.  

           A OCEC é o órgão de representação máxima do cooperativismo cearense e foi 

criada para exercer as funções de assessoramento técnico-consultivo de cooperativas, 

governos e Organizações Não Governamentais - ONGs.  

           A partir de 2001, a OCEC tornou-se sindicato patronal. Passou a se denominar, 

então, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Ceará e representa a 

categoria econômica das cooperativas pertencentes aos seguintes ramos: agropecuário, 

consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infra-estrutura, mineral, 

produção, saúde, trabalho, turismo e lazer.  

3.4.5.1 Esboço histórico do cooperativismo no Estado do Ceará 

A atividade cooperativista no Estado do Ceará remonta à década de 40, mais 

precisamente, ao ano de 1943, quando foi criada a primeira cooperativa de crédito que 

se denominou Cooperativa Bancária Ltda. Ainda na década de 40, foram criadas 

cooperativas agropecuárias, dentre as quais releva mencionar a Cooperativa Serrana de 

Agropecuária que começou a funcionar em 1945. 

           Em 1950, foi criada a primeira cooperativa administrada por uma mulher, a 

cearense Maria de Paula Leite. Somente cinco anos mais tarde seria criada outra 

instituição cooperativista, a Cooperativa de Crédito de Fortaleza. No ano de 1954 

nasceu a Cooperativa de Crédito Agrícola do Ceará Ltda. 
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          Esse movimento é denominado de fase do pioneirismo do cooperativismo 

cearense (SESCOOP, 1995, p.5). A referência em questão menciona ainda três fases 

vividas pelo movimento cooperativista do Estado do Ceará 

A primeira fase abrangeu o período do final da década de 50 ao final 

da década de 60. Nesse período, funcionavam cerca de 120 

cooperativas com um quadro social formado por 19.415 associados. 

A segunda fase é denominada “Década de Ouro”, especialmente, 

para as cooperativas do setor agropecuário. Destaca-se, nesse 

período, a atuação e o apoio do Banco do Nordeste do Brasil - BNB, 

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, Banco do Brasil e 

a Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural - ANCAR.  

A terceira fase, década de 90, tem como elemento marcante a criação 

do Fundo Constitucional do Nordeste - FNE, administrado pelo 

Banco do Nordeste. Nessa fase notou-se a tendência de criação de 

cooperativas nos setores de pecuária leiteira, fruticultura e grãos em 

geral (IDEM, p.6-8).   

3.4.6 O Sistema Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Ceará - 

SESCOOP/CE  

       O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Ceará foi criado pelo 

Conselho Nacional nos termos da medida provisória 1.715, em 3/9/1998 e do Decreto 

nº 3.017, de 3/4/1999. O SESCOOP-CE é a entidade responsável pela política de 

capacitação profissional, o acompanhamento e a promoção de associados e 

empregados das cooperativas.  

No dia 29 de fevereiro de 2008 foi inaugurada, em Fortaleza, a Casa do 

Cooperativismo do Ceará.  
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3.4.7 Os números do cooperativismo no Ceará 

As tabelas mostradas a seguir dão uma idéia da evolução do cooperativismo no 

Estado do Ceará. 

 
Tabela 1. Balanço do cooperativismo, por ramo de atividade, no Ceará (Base 31 de 
dezembro de 2005)  

 
Ramo de 
atividade 

Registradas Ativas Associados Funcionários Registros 
cancelados 

Registros 
reativados 

Registros 
concedidos 

Agropec. 173 30 4.557 489 143 0 1 
Consumo 8 1 2.931 21 7 0 0 
Crédito 22 14 4.599 56 8 0 0 

Educacional 10 2 137 1 8 0 0 
Habitacional 14 0 0 0 14 0 0 
Infra-estrut. 14 7 21.592 377 7 0 0 

Mineral 2 0 0 0 2 0 0 
Produção 47 2 3.943 23 45 0 0 

Saúde 50 41 7.994 2.127 9 0 0 
Trabalho 127 56 25.880 568 71 0 2 

Transporte 50 32 835 43 18 0 1 
Turismo e 

lazer 
1 0 0 0 1 0 0 

TOTAIS 518 185 72.468 3.705 333 0 4 
 

Fonte: SESCOOP/CE 
 

 

Observa-se que, no ano de 2005, houve 333 (64,3%) cancelamentos, restando 

em funcionamento apenas 185 (35,7%) do total de cooperativas registradas. Há um 

número significativo de associados, sendo que as cooperativas de trabalho ocupam a 

primeira posição quanto ao número de associados. A mesma situação permanece nos 

anos de 2006 e 2007, como mostram as tabelas 2 e 3. 
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Tabela 2. Balanço do cooperativismo, por ramo de atividade, no Ceará (Base 31 de 
dezembro de 2006) 

 
 

Ramo de 
atividade 

Registradas Ativas Associados Funcionários Registros 
cancelados 

Registros 
reativados 

Registros 
concedidos 

Agropec. 173 30 4.557 489 0 0 0 
Consumo 8 1 2.931 21 1 0 0 
Crédito 22 12 4.551 52 2 0 0 

Educacional 11 3 169 2 0 0 1 
Habitacional 14 0 0 0 0 0 0 
Infra-estrut. 14 7 21.592 377 0 0 0 

Mineral 2 0 0 0 0 0 0 
Produção 47 2 3.943 23 0 0 0 

Saúde 50 40 7.942 2.122 1 0 0 
Trabalho 128 57 25.919 569 0 0 1 

Transporte 51 33 856 135 0 0 1 
Turismo e 

lazer 
1 0 0 0 0 0 0 

TOTAIS 521 185 72.460 3.790 4 0 3 
 

Fonte: SESCOOP/CE 
 

         Observa-se que não houve variação nos números da Tabela 2 em relação aos da 
Tabela 1. A tabela que segue retrata a situação do cooperativismo no ano de 2007, no 
Ceará.  
 
Tabela 3. Balanço do cooperativismo, por ramo de atividade, no Ceará (Base 31 de 
dezembro de 2007) 

 
Ramo de 
atividade 

Registradas Ativas Associados Funcionários Registros 
cancelados 

Registros 
reativados 

Registros 
concedidos 

Agropec. 173 31 10.026 544 0 1 0 
Consumo 8 1 3576 22 0 0 0 
Crédito 23 12 13.239 173 1 0 1 

Educacional 11 3 105 3 0 0 0 
Habitacional 14 0 0 0 0 0 0 
Infra-estrut. 14 7 15.096 21 0 0 0 

Mineral 2 0 0 0 0 0 0 
Produção 47 3 90 10 0 1 0 

Saúde 51 40 25.477 2.627 1 0 1 
Trabalho 128 57 20.702 3.586 0 0 0 

Transporte 56 40 2.721 500 0 2 5 
Turismo e 

lazer 
1 0 0 0 0 0 0 

TOTAIS 528 194 91.032 7.486 2 4 7 
 

Fonte: SESCOOP/CE 
 

          As tabelas analisadas mostram certa estabilidade nos números do 
cooperativismo no Ceará, o que permite se fazer uma análise comparativa com outros 
estados. 
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A tabela a seguir mostra o número de cooperativas, número de associados e o 

número de empregados em onze estados brasileiros, inclusive o Estado do Ceará, no 

ano de 2007 que, como visto, tinha 194 cooperativas em funcionamento. 

 

Tabela 4. Números de cooperativas, de associados e empregados, por estado, em 2007 

Estado Nº de Cooperativas Nº de Associados Nº de Empregados 

São Paulo 1.209 2.916.260 48.614 

Rio de Janeiro 1.013 214.180 6.798 

Rio Grande do Sul 946 1.408.597 47.726 

Minas Gerais 817 880.500 26.692 

Bahia 446 107.654 2.796 

Pará 372 44.909 1.619 

Santa Catarina 256 765.058 24.019 

Distrito Federal 236 103.086 1.992 

Paraná 233 451.500 50.190 

Rio Grande do 

Norte 

202 72.869 1.492 

Ceará* 194 91.032 7.486 

TOTAL 5.924 7.055.645 219.424 

Fonte: Unidades Estaduais e OCB Nacional 

Elaboração: OCB/GEMERC 

         Como se observa na tabela 4, apenas 11 estados brasileiros estão listados. Nesses 

estados o número de total atinge quase seis mil cooperativas. Três estados se destacam 

dos demais: São Paulo com o maior número de cooperativas,1209, Rio de janeiro com 

1013 cooperativas e Rio Grande do Sul com 946 cooperativas. Os demais estados 
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apresentam números mais próximos, o que permite fazer comparações mais 

adequadas. Analise-se comparativamente os estados do Nordeste. 

O Estado do Ceará aparece logo abaixo do Rio Grande do Norte, em número de 

cooperativas. A Bahia tinha, em 2007, 2,29 vezes mais cooperativas que o Estado do 

Ceará. No mesmo ano, o Pará tinha apenas 1,29 mais instituições cooperativadas que o 

Ceará. O Estado de Santa Catarina detinha 1,32 mais cooperativas que o Estado do 

Ceará. Essa rápida análise revela que o Estado do Ceará mostra poder competitivo, no 

que diz respeito à implantação e funcionamento de cooperativas. 

No que diz respeito ao número de cooperativados e de empregados, o Estado do 

Ceará supera os números do Rio Grande do Norte e do Pará. Supera o Estado da 

Bahia, o Estado do Paraná e de Santa Catarina em número de empregados.    

A capacitação de grupos de pescadores para o cooperativismo tem como um de 

seus objetivos disseminar, nas comunidades interessadas, conhecimentos sobre os 

princípios básicos do trabalho cooperativo e autogestão, como uma alternativa viável 

de geração de trabalho e renda, incluindo-os no mercado de trabalho, a partir do 

momento em que eles ingressam em cooperativas. 

      O Figura 2 a seguir mostra a distribuição espacial da cooperativas ativas no Estado 

do Ceará, no ano de 2007. 
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Figura 2. Cooperativas ativas, por região do Ceará, em 2007. Fonte: SESCOOP/CE 

 

Observa-se que 128 (65,97%) das cooperativas se localizam na zona  

metropolitana  do estado. Em segundo lugar vem a zona Norte com apenas 12,37% de 

cooperativas. 

       

3.4.8 As cooperativas de pesca no Ceará 

As cooperativas de pesca são definidas por Pinho (1977, p.128) como 

[...] sociedades de pessoas cujo objetivo precípuo é a compra, em 

comum, de bens e serviços necessários à atividade profissional de 

pescadores, bem como a comercialização comunitária da produção 

dos associados. 

 

         Trata-se, portanto, de instituição social sem fins lucrativos, caracterizada como 

trabalho comunitário. 

Núcleo Ativas 

I - Sertão Central 11 

II - Centro Sul 8 

III - Cariri 12 

IV - Norte 24 

V - Jaguaribe 11 

VI - Metropolitana 128 

Total 194 

Cooperativas Ativas

6% 4%
6%

12%

6%66%

I - Sertão Central II - Centro Sul III - Cariri IV - Norte V - Jaguaribe VI - Metroplitana
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O surgimento das cooperativas na atividade da pesca se deu em face da 

necessidade de os pescadores solucionarem seus problemas técnicos, ligados, 

sobretudo, ao custo dos equipamentos de pesca e comerciais. Com efeito, quando um 

pescador tenta colocar diretamente o seu produto no mercado, uma vez que não dispõe 

de recursos para organizar uma infra-estrutura de serviços de acondicionamento, 

conservação e transporte de seus produtos, a qualidade do seu produto torna-se inferior 

o que lhes impede de competir com grandes empresas, além da atuação dos 

intermediários que os mantêm em grave situação de dependência econômica. 

Estudo realizado por Evangelista et al. (1999, p. 241) diagnosticou vários 

problemas ligados à administração e à gerência de cooperativas e sua atuação no 

mercado de pesca no Ceará. 

Por essas razões, pode-se dizer que o movimento cooperativista no setor de 

pesca é incipiente. Com efeito, de acordo com dados do SESCOOP-CE, existem 

apenas cinco cooperativas de pesca no Estado do Ceará, localizadas em Fortaleza, 

Fortim, Itarema, Icapuí e Moraújo. A Figura 3 mostra a localização dessas 

cooperativas. 
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Figura 3. Mapa cartográfico das cooperativas de pesca no Estado do Ceará. 

Das cooperativas de pesca mencionadas, só foi possível obter dados da 

cooperativa de Cooperativa dos Pescadores de Icapuí - COOIPESCA: sua atividade 

principal é o comércio de pescado e pesca em alto mar. Foi constituída no dia 10 de 

fevereiro de 1996 e seu quadro social é formado por 30 associados, dentre os quais 5 

são mulheres. 

Mesmo enfrentando problemas de natureza variada, as cooperativas são 

instrumentos de desenvolvimento social, pois o volume da produção dos associados 

pode gerar recursos para a criação de uma infra-estrutura de serviços, da qual 

decorrem, por sua vez, melhores possibilidades de comercialização de seus produtos. 

Uma vez cooperativados, os pescadores podem: 

• Processar, classificar e armazenar os produtos pela aquisição de 

máquinas automáticas para processamento do pescado; 

• Contratar pessoal qualificado para efetuar estudos de viabilidade 

econômica de produtos; 

• Adquirir bens em grandes quantidades; 

Fortim 
Moraújo 

Icapuí 

Itarema
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• Gozar de certos prestígios como compradores atacadistas no mercado 

desses produtos; 

• Dividir trabalho e especialização de funções; e 

• Elevar o nível educacional do pescador.  

 O sucesso da atividade cooperativista depende da implantação de um modelo 

autogestionário de administração, ou seja, aquele em que todas as decisões são 

tomadas em conjunto pelos sócios, gerando mais trabalho e renda, e conseqüentemente 

a melhoria da qualidade de vida dos associados. Isso significa dizer que, para que 

todas essas vantagens listadas sejam alcançadas, as cooperativas devem se autogerir de 

forma colegiada com a participação de todos os envolvidos.  



 26

4. METODOLOGIA 

Esta seção descreve os procedimentos adotados, o material utilizado e os 

métodos empregados no trabalho de campo. Por outras palavras, ela apresenta a 

metodologia empregada na pesquisa. 

 

4.1. CAPACITAÇÃO DE PESCADORES ARTESANAIS  

A realização da pesquisa contou com o apoio de barcos-escola das cooperativas 

de Pequenos Produtores dos Municípios de Itarema e de Beberibe e do barco de 

pesquisa “Professor Martins Filho” do Instituto de Ciências do Mar - LABOMAR da 

Universidade Federal do Ceará - UFC.  

Foi realizada a capacitação de pescadores artesanais do município de Itarema, 

no litoral Oeste do Ceará, do município de Beberibe, no litoral leste do Ceará e da 

região Metropolitana do município de Fortaleza, capital do Estado (Figura 4).  

 
 

 

Figura 4. Localização dos municípios de Itarema, Beberibe e Fortaleza. 
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Os pescadores foram selecionados entre os melhores mestres e pescadores de 

cada local, passaram desde então a ser os responsáveis pela disseminação da 

tecnologia da pesca de peixes em suas comunidades de origem. Nestes municípios 

houve um total apoio ao projeto, inclusive com assinaturas de dois convênios 

institucionais: 

a) Convênio no 001/2005-PMI da Prefeitura Municipal de Itarema com a 

Universidade Federal do Ceará, assinado em 02 de fevereiro de 2005, pelo 

Prefeito e pelo Secretário Municipal de Turismo, Pesca e Meio Ambiente de 

Itarema, e pelo Diretor do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR) da 

Universidade Federal do Ceará. 

 

b)  Convênio s/n-2005 da Prefeitura Municipal de Beberibe com a Universidade 

Federal do Ceará, assinado em 29 de março de 2005, pelo Prefeito e pelo 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural e da Pesca de Beberibe, e pelo 

Diretor do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR) da Universidade Federal 

do Ceará. 

  

A capacitação dos pescadores treinados para a pesca oceânica aconteceu 

durante o período de defeso (parada da pesca) da lagosta que acontece de 01 de janeiro 

a 30 de março de cada ano. 

Foi decidido democraticamente em todas as localidades que as capacitações 

seriam realizadas de forma intensiva, já que a opinião geral dos interessados é que se 

eles fossem treinados durante este período poderiam repassar imediatamente a 

tecnologia apreendida para outros mestres de pesca e pescadores artesanais, atingindo 

assim o objetivo primordial de alcançar o maior número de pescadores possível. Desta 

forma, ao invés de cada treinamento ter duração de dois meses como na proposta 

inicial, cada treinamento teve aproximadamente pouco menos de um mês de duração.  
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Os pescadores do Município de Itarema, no litoral oeste do Ceará, foram 

capacitados no período de 07 de março a 01 de abril de 2005. Logo em seguida, no 

mês de abril de 2005, os próprios instrutores treinados promoveram uma série de 

treinamentos aos mestres de embarcações locais, de acordo com o Secretário 

Municipal de Turismo, Pesca e Meio Ambiente de Itarema, ação que recebeu total 

apoio da Prefeitura Municipal. 

A capacitação dos dez instrutores/replicadores do Município de Itarema 

compreendeu três etapas, a saber:  

a) “treinamento em terra”; 

b) “treinamento em administração/comercialização” 

c) “treinamento embarcado”. 

No período de 28 de março a 01 de abril de 2005, houve o treinamento 

embarcado que foi realizado a bordo de uma embarcação motorizada de madeira, com 

14 metros de comprimento, arrendada de um armador de pesca do próprio Município 

de Itarema e utilizada como barco-escola para a capacitação destes pescadores para a 

pesca oceânica que incluiu: treinamento para pesca oceânica com espinhel de fundo; 

em fundamentos e técnicas de navegação; GPS; eco-sonda; radiocomunicação; 

segurança na navegação; e influência do meio ambiente na pesca. Qualificação para 

manutenção do pescado a bordo e processamento/manipulação do pescado em terra; 

capacitação associativista e cooperativista de pescadores; e capacitação para 

associações/colônias de pescadores no processo administrativo (plano de negócios) de 

comercialização.  

No primeiro embarque que teve duração de três dias efetivos no alto mar, foi 

utilizado um espinhel de fundo com linhas principais de nylon PA monofilamento com 

diâmetro de 1,80 a 3,00mm, contendo 2.400 anzóis Mustang Circular 13/0, em 
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profundidades que variaram de 130 a 250 metros, entre as coordenadas 2°37’783” S e 

2°40’277” S; e 39° 09’020” W e 39°11’742” W. (Figura 4). 

No segundo embarque que teve duração de cinco dias efetivos no alto mar, foi 

utilizado um espinhel semelhante ao do embarque anterior em profundidades que 

variaram de 100 a 160 metros, entre as coordenadas 02°12’004’’ S e 02°18’876’’ S; e 

035° 43’ 309’’ W e 039°49’133’’ W (Figura 4). 

Os dez pescadores do Município de Beberibe, no litoral leste do Ceará, foram 

capacitados no período de 04 a 17 de abril de 2005. Esta foi a capacitação mais 

intensiva de todas as realizadas no decorrer do presente projeto. Isto ocorreu devido a 

uma própria demanda dos pescadores e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Rural e da Pesca de Beberibe, já que a temporada de pesca da lagosta iria ser iniciada 

em 1o de maio de 2005, e eles necessitariam de uma semana de preparação antes de se 

lançarem ao mar.  

O “treinamento embarcado” que compreendeu uma pescaria experimental ao 

longo da costa do estado do Ceará foi realizado no período de 12 a 17 de abril de 

2005, compreendendo quatro dias efetivos no alto mar. 

A pescaria experimental foi realizada a bordo de uma embarcação motorizada 

de madeira denominada “Deus é Pai”, cedido pelo proprietário e armador de pesca, 

para a realização da parte prática do curso. Esta embarcação, com 15 metros de 

comprimento, tinha capacidade de acomodar todos os instrutores. Ficou decidido entre 

os técnicos ministradores do “treinamento embarcado” e os instrutores que estavam 

sendo treinados que todos os dez iriam fazer embarque em um único cruzeiro devido a 

proximidade da temporada de pesca da lagosta, na qual todos estariam envolvidos. 

 Neste embarque, foi utilizado um espinhel de fundo (Figura 7) com linhas 

principais de nylon PA monofilamento com diâmetro de 1,80 a 3,00mm, contendo 

2.950 anzóis Mustang Circular 13/0, em profundidades que variaram de 35 a 250 
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metros, entre as coordenadas 03º47’838” S e 03º58’007’” S; e 37º34’783” W e 

37º41’481” W (Figura 4).  

Os pescadores da Região Metropolitana do Município de Fortaleza, capital do 

estado, foram capacitados no período de 09 de março a 05 de abril de 2006. 

Para tanto foi utilizado o Barco de Pesquisa “Prof. Martins Filho” do Instituto 

de Ciências do Mar (LABOMAR) da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

construído em aço em 1988, com as seguintes especificações: 16,0m de comprimento 

total; 5,2m de boca; 50t de arqueação bruta; 15t de arqueação líquida; 4 pessoas de 

tripulação e 10 pessoas na equipe de trabalho (nos caso, os instrutores/replicadores que 

estavam sendo treinados); raio de ação de 900 milhas; 12 dias de autonomia de mar, 

operando 12h/dia; 6,5 nós de velocidade; e com equipamentos tais como, GPS, 

ecossonda colorida, sonda gráfica, agulha magnética, VHF, e câmara frigorífica para 

estocagem de pescado (Figura 17). 

Desta forma, eles realizaram o “treinamento embarcado”, que compreendeu 

uma pescaria experimental ao longo da costa do estado do Ceará, no período de 09 a 

14 de março de 2006, incluindo quatro dias efetivos no alto mar. O embarque foi 

realizado a partir do município de São Gonçalo do Amarante, no litoral oeste do 

estado do Ceará. 

Durante esta atividade de campo foram realizados treinamentos práticos 

relacionados à pesca com espinhel de fundo possuindo linhas principais de nylon PA 

monofilamento com diâmetro de 1,80 a 3,00mm, contendo 2.500 anzóis Mustang 

Circular 13/0, para a captura de peixes demersais, em profundidades entre 95 e 360 

metros de profundidade. Foram realizadas operações de preparação, lançamento e 

recolhimento dos espinheis, navegação com carta náutica, GPS e sonda, assim como a 

aplicação de técnicas de processamento do pescado a bordo.  
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4.2. COLETA DE DADOS DAS ENTREVISTAS DOS PESCADORES  

 O universo do projeto foi constituído por mestres de pesca artesanal que 

trabalhavam nos municípios de Itarema, Beberibe e Fortaleza que estavam em 

atividade nos anos de 2005 e 2006. Em função da natureza experimental do projeto, 

que visava treinar pescadores numa nova tecnologia de pesca, foram realizadas 

entrevistas com cada um dos pescadores selecionados.  

4.2.1. AVALIAÇÃO DAS ENTREVISTAS  

         O Programa de treinamento proposto gera resultados somente após o término de 

sua implementação, pois é necessário certo tempo para que os resultados comecem a 

aparecer. Essa condição determina duas características da proposta de avaliação que 

será implementada: a primeira é que se trata de uma avaliação ex-post factum visto 

que ela foi realizada após os treinamentos dados ao público - alvo. A segunda 

característica é que ela se enquadra na categoria de avaliação de impacto, pois os 

resultados do projeto podem ser permanentes ou não. A segunda característica será 

discutida com detalhe a seguir.  

Os estudos iniciais relativos à avaliação de impacto datam da década de 1950. 

As categorias desse tipo de estudo incluem, segundo Howes (1992): a avaliação de 

impacto social (social impact assessment), destinada a verificar os retornos dos 

projetos de investimento, e a análise do custo-benefício (cost-benefit analysis), que 

visa a determinar os efeitos sociais de um investimento. 

O projeto, objeto deste estudo, espera obter resultados e impactos junto à 

população atingida, como por exemplo, melhoria na renda, melhoria das tecnologias 

de pesca empregadas. Logo, ele se enquadra na avaliação de impacto social. A figura 5 

abaixo mostra uma adaptação dos componentes de um modelo de impacto, segundo 

Roche (2002).  
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Figura 5. Modelo geral de avaliação de impacto 

 

 

De acordo com o fluxograma, os resultados finais são categorizados como 

resultados / impactos. Que diferença existe entre esses dois termos?  De acordo ainda 

com Roche (2002, p.37), a avaliação de impacto é 

[...] a análise sistemática das mudanças duradouras ou 

significativas – positivas ou negativas, planejadas ou não, nas 

vidas das pessoas ocasionalmente por determinada ação ou 

série de ações. 

Isso significa dizer que impacto supõe a presença de transformações 

permanentes nas vidas das pessoas que sofreram a ação de um projeto ou uma série de 

 
ATIVIDADES 

 
INSUMOS 

 
PROCESSOS 

RESULTADOS/IMPACTOS 
• A CURTO PRAZO 
• A LONGO PRAZO 
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medidas planejadas ou não. E mais, há um componente que remete para a avaliação 

das pessoas que sofrem a ação do projeto ou programa, na medida em que elas têm 

que atestar a significação das mudanças para suas vidas. Essas mudanças, para serem 

douradoras, exigem certa maturidade e que decorra algum espaço de tempo. 

Releva distinguir, por razões de ordem teórica, as noções de resultados e 

impactos. Para Willot (1998), os resultados ou efeitos de um projeto decorrem da 

eficiência com que se usam seus recursos e da consistência das atividades / processos 

empregados. Quando existem, eles podem ser observados, mesmo a partir da execução 

de um projeto e imediatamente após a sua realização. O impacto é um efeito que 

permanece ou se amplia ao longo do tempo, implicando num processo de mudança. A 

avaliação do impacto passa a ser, portanto, uma medição da mudança observada. 

Os resultados, portanto, podem ser obtidos em espaços de tempo mais curtos e 

seus efeitos podem ser transitórios. O projeto se propõe acompanhar esses dois 

aspectos. Para se chegar a resultados e se obter impactos almejados é necessário o 

emprego de insumos, desenvolver atividades e empregar processos que levem a 

obtenção dos mesmos.  

4.2.2. ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DO MODELO DE 
AVALIAÇÃO 
 
        Para a realização de suas atividades, o projeto contou com os insumos, 

desenvolver atividade, empregou processos e especificou impactos esperados, cuja 

listagem se faz a seguir. 

Insumos 

• Capacitação técnica dos pesquisadores;  

• Barco-Escola; 

• Contrapartida financeira dos Municípios; 

• Equipe técnica do Laboratório de Ciências do Mar (Labomar); 
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• Cartas Náuticas; e 

• Apetrechos (bóias, anzóis, etc.). 

Atividades 

• Capacitação de pescadores artesanais via realização de cursos e orientações 

técnicas; 

• Visitas e observações periódicas dos pesquisadores; 

• Distribuição de material didático; e 

• Realização de pescarias experimentais. 

Processos 

• Adaptação de barcos-escolas; e 

• Confecção de espinhel de fundo monofilamento. 

Impactos/resultados 

• Melhoria socioeconômica e educacional dos pescadores artesanais e suas 

famílias; 

• Aumento da produção de pescado;  

• Desenvolvimento do espírito cooperativista nos pescadores artesanais;  

• Transferência da tecnologia do projeto para outros municípios; e 

• Aceitação de novas tecnologias pelos pescadores artesanais. 

O objetivo deste estudo é verificar em que medida insumos, desenvolvimento de 

atividades, e emprego de processos que visam a obter os resultados / impactos 

almejados foi alcançada, levando assim os pescadores capacitados a adotar novas 

tecnologias de pesca no seu cotidiano profissional.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1. CAPACITAÇÃO de PESCADORES ARTESANAIS 

  

A concepção pedagógica do projeto teve como fundamento a formação de 30 

pescadores artesanais para agirem como replicadores para a pesca oceânica nos seus 

municípios, objetivo que foi plenamente alcançado.  

A composição dos pescadores para o treinamento da pesca oceânica ficou 

assim: 10 pescadores do Município de Itarema, no litoral oeste do Ceará, 10 do 

Município de Beberibe, no litoral leste do Ceará, e 10 da região metropolitana do 

município de Fortaleza, capital do Estado (Figura 4). 

Os dez pescadores do município de Itarema, no litoral oeste do Ceará, foram 

capacitados durante o período de 07 de março a 01 de abril de 2005. Logo em seguida, 

no mês de abril de 2005, os próprios instrutores treinados promoveram uma série de 

treinamentos aos mestres de embarcações locais, ação que recebeu total apoio da 

Prefeitura Municipal. Portanto, desde sua implantação, o projeto começou a levar seus 

efeitos para a comunidade de pescadores do município onde moram. 

No primeiro embarque, a produção total é mostrada na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Produção total de peixe da primeira pescaria, por tipo de peixe, em Itarema 

Peixe / Nome Vulgar Peso (kg) Valor percentual (%) 

Pargo + cioba 43 10,3 

Pargo- Mariquita 15 3,6 

Garoupas 86 20,6 

Tubarões (cações) 273 65,5 

TOTAL 417 100 

 

No segundo embarque, a produção total é mostrada na tabela 6.  

 

Tabela 6 - Produção total de peixe da segunda pescaria, por tipo de peixe, em Itarema 

Peixe / Nome Vulgar Peso (kg) Valor percentual (%) 

Pargo + cioba 146 34,7 

Sirigado 60 14 

Garoupas + chernes 26 6,06 

Tubarões (cações pequenos<1m) 115 26,8 

Tubarões (cações grandes>1m) 81 18,9 

Abas (barbantanas) de tubarão 0,5 0,11 

TOTAL 428,5 100 

  

 As figuras que vêm a seguir mostram as etapas do processo de pescaria com 

espinhel de fundo. 



 37

 

Figura 6 - Aula sobre navegação em Itarema. 

 

Figura 7 - Confecção do espinhel para pesca de peixes. 

 

Figura 8 - Colocação de iscas no espinhel a ser lançado. 
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           Figura 9 - Preparação e lançamento do espinhel. 

             

           Figura 10 - Içamento de um pequeno cação.  

    

            Figura 11 – Produção de Squalus sp. durante embarque.
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           Os dez pescadores do município de Beberibe, localizado no litoral leste do 

Ceará, foram capacitados durante o período de 04 a 17 de abril de 2005, e o 

“treinamento embarcado” foi realizado durante o período de 12 a 17 de abril de 2005, 

com duração de quatro dias efetivos no alto mar. A produção total é mostrada na 

tabela 7. 

 

Tabela 7 - Produção total de peixe da pescaria, por tipo de peixe, em Beberibe: 

Peixe / Nome Vulgar Peso (kg) Valor percentual (%) 

Pargo + cioba 74 37,1 

Pargo ferreiro 3 1,4 

Sirigado 4 1,9 

Congro 3 1,4 

Garoupas + chernes 20 9,7 

Raias 40 19,5 

Tubarões (cações grandes>1m) 60 29,3 

Abas (barbantanas) de tubarão 0,7 0,34 

TOTAL 204,7 100 
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Figura 12 – Abertura do curso de capacitação do projeto Barco-Escola. 

 

 

 

  

Figura 13 – Grupo de pescadores que foi capacitado pelo projeto Barco-Escola. 
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Figura 14 – Momento do embarque no porto do Rio Pirangi, Beberibe- Ce. 

  

Figura 15 – Tripulação a bordo do barco “Deus é Pai”. 

  

Figura 16 – Produção obtida durante o embarque. 
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O “treinamento embarcado” dos pescadores do Município de Fortaleza foi realizado a 

bordo do Barco de Pesquisa “Prof. Martins Filho” da UFC e compreendeu uma 

pescaria experimental durante o período de 09 a 14 de março de 2006, incluindo 

quatro dias efetivos no alto mar.  

Este embarque foi realizado a partir do município de São Gonçalo do 

Amarante (Figura 4). A produção total é mostrada na tabela 8. 

Tabela 8 - Produção total de peixe da pescaria, por tipo de peixe, em Fortaleza 

Peixe / Nome Vulgar Peso (kg) Valor percentual (%) 

Pargo + cioba 32,5 22 

Sirigado 13 8,81 

Garoupas + chernes 15,5 10,50 

Raias 14 9,50 

Tubarões (cações grandes>1m) 33 22,37 

Tubarões (cações pequenos<1m) 39,5 26,77 

TOTAL 147,5 100 
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                      Figura 17 - Barco de Pesquisa “Prof. Martins Filho” da UFC  

     ao fundo,  e pescador preparando material para espinhel. 

 

 

 

   Figura 18 - Peixe obtido durante o processo de recolhimento  

                        do espinhel durante embarque no “Prof. Martins Filho”. 
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6. A VISÃO DOS PESCADORES SOBRE O PROJETO BARCO-ESCOLA 

 

Este capítulo traz um perfil sumário dos pescadores e a interpretação das suas 

falas sobre a experiência de participar do projeto. 

 

6.1. Perfil dos pescadores 

Quando, numa pesquisa, as unidades amostrais são constituídas de pessoas, é 

necessário que se trace um perfil das mesmas para o leitor ter uma idéia das 

características principais dos sujeitos do estudo. É o que se fará a seguir. 

Os pescadores são todos do sexo masculino e têm idade média de 52,3 anos. 

Quanto à situação de emprego, 40% têm emprego formal e 60% são desempregados. 

A média de anos dedicada à atividade de pesca é 29,8 anos, e a renda média é de R$ 

362,50. Com relação à renda, o grupo estudado difere do que levantou a Associação 

dos Engenheiros de Pesca do Estado - AEP que constatou que  

 

[...] a maior parte da mão-de-obra empregada na pesca artesanal 

sobrevive com renda mensal de até um salário mínimo, ou seja, com 

R$ 240,00 para suprir as necessidades básicas de alimentação, saúde, 

educação e lazer. 

 

A tabela 9 mostra o nível educacional dos pescadores participantes do estudo. 
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Tabela 9 - Nível de escolaridade dos pescadores 

 

Escolaridade Freqüência Percentual 

Alfabetizado 5 50% 

Primeiro grau incompleto 2 20% 

Primeiro grau completo 1 10% 

Segundo grau completo 2 20% 

Total 10 100% 

 

Predomina o nível de alfabetização entre os participantes. A proposta 

pedagógica do curso, bem como os materiais que serão utilizados, está adequada a 

esse nível educacional dos pescadores, o que permite que eles tirem proveito dos 

ensinamentos teóricos do curso. O grupo do projeto é diferente, sob o ponto de vista 

de escolaridade, do retratado em reportagem do Diário do Nordeste (2007), conforme 

se lê a seguir. 

  A baixa rentabilidade é resultante do baixo nível educacional dos 

pescadores — 88% são analfabetos ou semi-analfabetos e cerca de 

85% nunca fizeram qualquer treinamento, índices relatados pelo 

Sine/IDT, em 1998, através de um estudo. 

 

A reportagem está correta quanto ao fato de que o baixo nível educacional é 

responsável pela baixa produtividade não apenas no setor de pesca, mas em todos os 

ramos da economia brasileira. A falta de treinamento apontada vem em apoio à 

justificativa para a execução do projeto barco-escola. Com efeito, Schultz apud  

Schwartzman (1975, p.35-36), referindo-se a estudos feitos nos Estados Unidos, 

afirmam que: 
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[...] dado que tais índices diferenciais de rendimentos correspondem 

a diferenciais correlatos no campo da educação, eles sugerem 

fortemente que um é conseqüência do outro" [...] As grandes 

diferenças de rendimentos parecem refletir, antes, principalmente, as 

diferenças em saúde e na educação.  

 

 

O texto reforça a reportagem, acima mencionada, e lembra outro aspecto 

social importante: a saúde das pessoas. Isso quer dizer que a educação e saúde da 

população são dois fatores importantes no desenvolvimento de um país. 

 

 A Figura 19 mostra a seguir, a representação gráfica dos dados da tabela 9.  

 

Gráfico 1 - Nível de escolaridade dos pescadores
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Figura 19. Nível de escolaridade dos pescadores entrevistados. 

Outro aspecto levantado foi o estado civil dos entrevistados. Os resultados 

coletados são mostrados na tabela a seguir. 
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Tabela 10 - Estado civil dos pescadores 

 

Estado civil Freqüência Percentual 

solteiro 4 40% 

casado 4 40% 

outros 2 20% 

Total 10 100% 

 

 

Há igualdade quanto à freqüência do estado civil, na medida em que são 

iguais percentagens de casados e solteiros, como pode ser visto na Figura 20 abaixo. 

 

Gráfico 2 - Estado civil dos 
pescadores
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Figura 20. Estado civil dos pescadores entrevistados. 

 

O tipo de profissional de pesca foi objeto de pergunta em questionário 

aplicado. A tabela 11 que se segue traz os resultados. 
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Tabela 11 - Situação profissional dos pescadores 

 

Situação profissional Freqüência Percentual 

Patrão de pesca regional 2 20% 

Patrão de pesca de alto mar 2 20% 

Pescador profissional 6 60% 

Total 10 100% 

 

Vê-se que 60% são pescadores profissionais, o que significa dizer que o 

projeto está atingindo o púbico-alvo desejado, enquanto patrão de pesca regional e 

patrão de pesca de alto mar aparecem com 20% de freqüência. O que a tabela revela é 

que todos são profissionais do ramo de pesca. Vem a seguir uma representação gráfica 

dos dados (Figura 21). 

 

Gráfico 3 - Situação Profissional 
dos pescadores
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Figura 21. Situação profissional dos pescadores entrevistados.
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6.2. ANÁLISE DAS FALAS DOS PESCADORES 

 

Para coleta de dados sobre a opinião dos pescadores sobre o projeto, utilizou-

se a entrevista. Por se tratar de pessoas simples, faz-se necessário que o pesquisador se 

ponha em pé de igualdade com esse tipo de entrevistado para melhor captar suas idéias 

e sugestões. Deve ser criado um clima de interação entre entrevistador e entrevistado. 

Esse tipo de instrumento tem se revelado importante nas pesquisas sociais. É isso que 

ensina Rey (1999, p.57 e 60), quando afirma que ela trabalha com um  

 

“[...] sujeito interativo, motivado e intencional. A investigação sobre 

esse sujeito não pode ignorar essas características gerais. [...] Os 

próprios instrumentos de investigação adquirem um sentido 

interativo”. 

 

 Vê-se, portanto, que a técnica da entrevista era a que melhor se adaptava aos 

fins da pesquisa, tendo em vista o perfil apresentado antes. Estas pessoas 

apresentavam baixo nível de instrução, com linguajar próprio e que exigem muita 

atenção para se captar o que eles dizem. É no diálogo e na aproximação franca, no 

despertar da confiança do entrevistado que se podem obter dados mais fidedignos para 

o estudo (FREIRE, 2005, p. 79).  Por outras palavras, o entrevistador deve desenvolver 

uma relação de confiança com o entrevistado para que ele expresse de modo franco as 

suas idéias. 

Feitas as entrevistas, surge o problema de como interpretá-las de forma 

coerente e correta. Um elemento central para se trabalhar com depoimentos e 

entrevistas é a noção de unidade de informação. Uma unidade de informação deve 

conter conteúdos de sentido semelhantes, embora expressos por meio de expressão 
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lingüística diferente. Por outras palavras, engloba-se numa unidade de informação 

expressões diferentes que transmitam o mesmo pensamento de quem fala, embora dito 

com outras palavras. Aplicou-se essa noção na interpretação das falas dos pescadores. 

A aplicação do conceito de unidade de informação cobriu os seguintes 

aspectos (ANEXO I): opinião sobre a capacitação técnica, relação teoria e prática, 

tipo de curso que mais gostou, motivo de ter gostado do curso, indicação do curso 

para outros pescadores, divulgação do projeto, reprodução do projeto e 

perspectivas abertas pelo curso. 

Sobre o projeto como um todo, quatro depoentes expressaram confiança nos 

resultados da técnica ao assegurarem: 

“Gostei muito do projeto, essa pescaria de espinhel vai ter futuro” 

(D1, D3, D4, D7). 

Além da satisfação dos pescadores, outro elemento a ser destacado é a 

citação correta do nome do curso. Uma das condições para ocorrer aprendizagem é 

que o aprendiz identifique o objeto de sua aprendizagem. No caso, o emprego da 

nomenclatura correta revela que os participantes são capazes de perceber as diferenças 

entre técnicas comuns de pesca e a pesca com o espinhel. 

Mesmo em cursos formais, uma grande reclamação dos alunos é a falta do 

relacionamento teoria versus prática. Não foi esse o caso do curso, como atestam os 

depoimentos a seguir: 

 

“Gostei de todos eles, tanto da parte teórica como da prática” (D1, 

D4, D6, D7). 

 

Não teria sentido o projeto oferecer apenas informações teóricas sobre uma 

técnica que os pescadores desconhecem. Nessa perspectiva o embarque dos 
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pescadores se mostra necessário e vem responder aos aspectos práticos indispensáveis 

para a aprendizagem dos pescadores.   

              É importante salientar o fato de que os pescadores perceberam, mesmo numa 

situação de informalidade, aspectos que estão presentes no ensino formal, como teoria 

e prática. Com efeito, a forma como foram dados os conteúdos e os meios pedagógicos 

empregados caracterizam o curso como não-formal, basta atentar para o que define 

Gadotti (2005, p.2): 

 

A educação não-formal é mais difusa, menos hierárquica e menos 

burocrática. Os programas de educação não-formal não precisam 

necessariamente seguir um sistema seqüencial e hierárquico de 

“progressão”. Podem ter duração variável, e podem, ou não, 

conceder certificados de aprendizagem. 

 

Pode estar na informalidade, um dos sucessos do curso, na medida em que 

possibilitou a aproximação de professores e pescadores. É o que revela a expressão 

“[..] gostei da rapaziada aí [...]” (D1, D2, D3, D5). 

 

Embora como visto, quatro depoentes tenham expressado a idéia de que 

gostaram de todos os cursos, quatro deles destacaram as novidades trazidas pelo curso 

sobre cooperativismo, como se lê a seguir. 

  

“Gostei muito da cooperativa porque não sabia como é que era, e 

agora eu sei” (D1, D3). 

. 

Por se tratar de uma forma de trabalho útil para as pessoas atingidas pelo 

projeto, esse aspecto deve receber mais ênfase nos próximos cursos. De acordo com 
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Paulo Freire (1987, p.78): “Ninguém educa ninguém, nem ninguém educa a si mesmo: 

os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. Essa idéia de Paulo Freire 

revela-se nas falas desses dois depoentes, na medida em que os conhecimentos 

transmitidos sobre cooperativismo serviram para aumentar a percepção dos pescadores 

sobre o mundo que os cerca. A idéia transmitida pelos pescadores é de respeito ao 

saber dos professores, tornando-o uma aquisição pessoal e assim, transformando o seu 

conhecimento do mundo.  

 

Dois depoimentos trazem aspectos interessantes como elementos indicadores 

do que o curso representou para eles, conforme se lê abaixo. 

 

“Gostei demais, só perdemos cinco anzóis [...] primeiro porque essa 

pesca aqui não era conhecida” (D4, D5). 

 

Ora, ao perceber a pequena perda de anzóis e identificarem o que não 

conheciam antes, os depoentes mostram aprendizagem por comparação com situações 

vividas anteriormente. Esse tipo de aprendizagem mostra a criação de um ciclo de 

comparações que levará a novas descobertas, mesmo após a participação no curso.  

Na verdade, o depoente está identificando uma inovação tecnológica em sua 

atividade. Nessa perspectiva, o projeto se enquadra, nos seguintes aspectos listados por 

Gibbons apud Lima et al. (2004, p.87) ao compararem o ensino tradicional com o 

ensino trazido pelas inovações tecnológicas: 

 

• Responsabilidade social (social accountability) ao longo do     

processo de produção do conhecimento, desde a definição do  
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problema, o estabelecimento de prioridades de pesquisa, até a 

difusão de resultados. 

• Reflexividade, isto é, consideração aos pontos de vista de todos os 

atores envolvidos na pesquisa. 

• Resultados obtidos avaliados por novos critérios, relacionados a 

aspectos sociais, econômicos e políticos. 

 

Como é sabido, toda a ênfase do projeto está focada nesses três aspectos. É 

neles que está a razão de ser da proposta de trabalho desenvolvida. Nada foi feito sem 

se levar os aspectos mencionados. Ressalte-se, ademais, que o projeto está em 

completo acordo com as políticas recentes adotadas pelos países membros da 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, e Comunidade 

européia (EU) para inovação tecnológica que dão ênfase  

 

· ao reconhecimento de que investir apenas para ter acesso a novas 

tecnologias e sistemas avançados não basta, uma vez que o 

conhecimento e o aprendizado estão amarrados a pessoas; assim, 

tem sido enfatizado o investimento na capacitação e treinamento de 

recursos humanos. 

                                                 (CASSIOLATO,LASTRES, 2007) 

 

             A rememoração de conteúdos, elemento presente no processo de 

aprendizagem foi citada por um depoente ao anotar que tinha gostado do curso “Pelas 

informações que eu não estava mais lembrado e agora recordei tudo” (D7). 

 

Dois cursos chamaram a atenção de quatro depoentes, como se deduz de suas 

falas: 
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“Eu gostei mais dos dois, esse aqui e da viajem que a gente fez, acho 

que vai ser muito proveitoso, gostei da rapaziada aí, dos professores” 

(D1, D2, D3, D5). 

 

A viagem se refere, naturalmente, ao curso a bordo, daí ser normal para 

pescadores gostarem desse tipo de atividade. O que merece ser ressaltado é o 

entrosamento do grupo de professores e instrutores com os pescadores. Isso significa 

dizer que o grupo gestor do projeto não quebrou os padrões culturais, sociais e 

educacionais do grupo de pescadores, elementos essenciais a serem preservados 

quando se trabalha com uma comunidade. 

 

A recomendação para outros pescadores fazerem o curso foi expressamente 

afirmada por três depoentes 

 

“Indicaria sim, eu tenho muita expectativa para o futuro e outros que 

fizerem vão gostar como eu gostei [...]” (D1, D2, D5). 

. 

Para complementar a opinião desses três últimos depoentes, quatro outros 

adicionam o aspecto difusor do projeto ao deixarem claro a forma de como poderão 

ser elementos multiplicadores junto à comunidade de pescadores: 

 

“Primeiro, os instrutores daqui da Universidade passam pra gente e a 

gente passa para os outros que ainda não conhecem” (D2, D3, D5, 

D7). 
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Essa idéia de repassar o aprendizado para outros pescadores recebe apoio na 

observação mostrada a seguir.  

Em relação ao processamento e conservação do pescado a bordo 

constatou-se que os pescadores que estavam sendo treinados para 

serem instrutores/replicadores desta tecnologia tiveram iniciativa e 

curiosidade, participando ativamente de todas as etapas propostas, 

que incluíam embarque, choque térmico, manuseio, processamento e 

armazenamento. 

Deduz do texto que os pescadores se envolveram no processo de aprendizagem de 

forma tal que possibilitou adquirir os conhecimentos lecionados nos treinamentos. 

Por último, três falas percebem as perspectivas trazidas pelo projeto para suas 

vidas ao revelarem que terão 

“[...] mais oportunidade, porque a gente já está mais capacitado e se 

tiver uma pescaria nesse sentido [...] com esse projeto, vocês vão 

melhorar nossa vida bem mais para o futuro” (D6, D5, D4). 

 Destaque-se a visão de maior capitação que os pescadores revelam possuir 

após os treinamentos. Essa mesma visão foi captada pelos gestores do projeto, como 

se deduz do excerto mostrado a seguir. 

As técnicas propostas de manejo do pescado a bordo não faziam 

parte do procedimento tradicional adotado pelos pescadores. 

Entretanto, evidenciou-se que não existe nenhuma limitação técnica 

que os impeçam de adotar essas técnicas, sendo a falta de costume o 

principal empecilho a ser superado. 

 

Uma técnica, por mais importante que seja, não tem valor se sua utilidade 

não for percebida por quem vai usá-la. Os pescadores perceberam o alcance do projeto 
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para as suas vidas, como resumem os três depoentes. Como Bastos (1998, p.124) 

afirma: 

 

As técnicas não são boas só porque funcionam bem [...] A técnica 

considerada apenas como técnica é uma dimensão pobre e 

ultrapassada, pois nem sempre é exata e verdadeira [...] o papel do 

cidadão é questionar a técnica [...] As questões do “por quê”, 

“como” e ”para quem” são oportunas e necessárias. 

 

Os gestores do projeto sabem que a pesca com espinhel é uma técnica que 

funciona bem, pois está testada. Isso de nada adiantaria, segundo o texto, se os 

beneficiários dela não percebessem sua utilidade para a sua vida. Mais que isso os 

pescadores responderam às três questões básicas referidas por Bastos (1988). Com 

efeito, o “por quê” está respondido na capacitação que o projeto trouxe para eles.  

 O “como” está explicado “[...] vão melhorar nossa vida bem mais no futuro” 

E o “para quem” está na percepção de que eles próprios são os maiores beneficiados. 

Ao responderem às questões, os pescadores avaliaram a técnica da pesca com o 

espinhel.   

Em resumo, o que os depoimentos revelam, em essência, é a descoberta do 

novo, de informações novas que trarão conseqüências boas, no futuro, para os 

participantes.  
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7. CONHECIMENTOS TÉCNICOS ADQUIRIDOS  

 

A questão que o capítulo anterior deixou implícita é: será que a visão dos 

pescadores está correta, ao afirmarem que aprenderam coisas novas e úteis? Por outros 

termos, houve conteúdo novo ensinado capaz de melhorar a situação econômica deles? 

A tabela 12 mostrada a seguir traz informações que possibilitam dar resposta positiva 

às questões postas.  

 

Tabela 12. Procedimentos de processamento e manutenção do pescado a bordo antes e 
depois do curso de capacitação e desenvolvimento tecnológico da pesca com espinhel 
de fundo, no Estado do Ceará 

 
Procedimentos Procedimento anterior Procedimento adotado 
 
 

(1) 
Coleta e embarque do pescado 

-Os peixes eram arremessados 
sobre o convés. 
- Os peixes de médio e grande 
porte eram fisgados sem critério, 
causando lesões nas regiões do 
ventre e dorso do corpo. 

- Transportar o pescado até o 
local de processamento pelo cabo 
secundário sem bater, arrastar ou 
arremessar. 
- Fisgar os peixes de médio e 
grande porte pela região da boca. 

(2) 
Choque térmico 

- Não era adotado este 
procedimento 

- Choque térmico em todos os 
peixes ósseos de pequeno e 
médio porte. 

 
(3) 

Manutenção do pescado sobre o 
convés da embarcação 

- Os peixes permaneciam durante 
longos períodos sobre o convés, 
em contato com substâncias 
contaminantes, expostos ao sol e 
arrastando sobre o convés devido 
o balanço do mar. 

- Após serem embarcados os 
peixes foram depositados em um 
local restrito, protegido do sol e 
livre de contaminação. 

 
(4) 

Processamento do pescado 

- Os peixes não sofriam nenhuma 
forma de beneficiamento a bordo. 

- Os peixes foram eviscerados e 
lavados com água do mar antes 
do armazenamento. 
- Tubarões e raias foram 
sangrados para eliminação da 
uréia contida no sangue. 
- Os tubarões foram processados. 

 
 
 
(5) 
Armazenamento do pescado 
 

- Os peixes eram arremessados 
para o porão da embarcação, 
realizando uma queda livre de 
aproximadamente 3m. 
- Os peixes eram armazenados 
todos juntos, grandes e pequenos / 
ósseos e cartilaginosos. 

- Os peixes foram transportados 
até o porão em cestos de plástico. 
- Os peixes ósseos e 
cartilaginosos foram armazenados 
em urnas separadas. 
 - Todos os peixes foram 
acondicionados entre duas 
camadas de gelo em escama. 
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Ao se comparar a coluna da esquerda com a da direita, nota-se quão precários, 

antieconômicos e pouco higiênicos eram os métodos de armazenamento dos 

pescadores. É fácil se imaginar as perdas na produção que ocorriam por causa de 

defeitos, manchas e outras deformações decorrentes do lançamento em “[...] uma 

queda livre de aproximadamente 3m“. Como esperar que os consumidores comprem 

peixes que apresentam com “[...] lesões nas regiões do ventre e dorso do corpo”? 

A introdução do “choque térmico” no processo foi, certamente, um elemento 

diferenciador positivo na melhoria do processamento e do armazenamento até então 

adotado pelos pescadores. 

           Mas, não houve apenas aprendizagem de técnicas de armazenamento. O projeto 

possibilitou agregar qualidade ao produto, mas, igualmente, ganhos econômicos à 

atividade pesqueira dos participantes do projeto. 

Como visto, a infra-estrutura utilizada pelo projeto, em primeiro momento, está 

fora do alcance financeiro dos pescadores, o que torna necessário o incentivo 

governamental dos órgãos citados e, inclusive, de órgãos de financiamento como a 

Caixa Econômica, Banco Nacional de desenvolvimento Econômico e Social - 

BNDES.  

É fato que as pessoas, em geral, têm uma idéia do que seja um pescador 

artesanal. Muitas não sabem, todavia, de suas reais tarefas e riscos que eles correm em 

seu trabalho. Além dos aspectos econômicos e sociais ligados à vida do pescador 

artesanal, Nóbrega (1990) mostra que sua atividade pode ser considerada como 

geradora de cultura popular. Com efeito, sua dissertação, elaborada a partir de uma 

pesquisa empírica com adolescentes, mostra que a pesca artesanal criou um conjunto 

de artefatos e forjou um linguajar próprio para a as suas atividades. Essa pesquisadora 

elaborou um dicionário com setenta e três termos ligados à atividade da pesca 

artesanal. O trecho transcrito a seguir traz alguns desses termos. 
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                                                                                      (NÓBREGA, 1990, p.147).  

 

 

O texto mostra claramente a existência de termos e palavras que não são 

empregadas na linguagem comum das pessoas que não trabalham com a pesca 

artesanal. Isso caracteriza a criação de uma cultura própria. 

Para encerrar esse capítulo, quem são essas pessoas ligadas à pesca artesanal? 

Essa pergunta é respondida por um dos alunos que participaram da pesquisa referida, 

como se vê na descrição a seguir. 
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                                                                          (NÓBREGA, 1990, p.61).  

 

É interessante como um aluno de uma escola tradicional possa ter uma 

visão tão aproximada do que seja um pescador artesanal. Este texto mostra um outro 

lado do conhecimento: o conhecimento escolar explicitando uma atividade prática, que 

faz parte do seu cotidiano, pois ele é filho de pescador. 

O depoente põe uma questão importante: a diferença entre pesca artesanal e 

pesca industrial. Ora, essa questão está no centro de interesse do projeto executado e 

aqui discutido. É de supor que esse aluno já perceba a necessidade de os pescadores 

artesanais se atualizarem para tirar melhor proveito de suas atividades. 



 61

8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A atividade pesqueira, como foi visto, ainda oferece oportunidade econômica 

para os pescadores viverem auferindo remuneração condizente com suas necessidades. 

Essa afirmativa tem apoio nos dados mostrados ao longo das discussões aqui 

desenvolvidas. Para tanto, é necessário que novas técnicas de trabalho sejam 

introduzidas a fim de se trazer mais eficiência e produtividade à atividade da pesca 

artesanal. 

A introdução de uma nova tecnologia exige daqueles que vão trabalhar com 

ela, capacidade de aprender a manejá-la. Trata-se de um processo de aprendizagem. 

Os pescadores envolvidos no projeto mostraram capacidade de aprender a tecnologia 

do espinhel de fundo. Isso significa dizer que as atividades programadas estavam 

adequadas ao seu nível de compreensão. 

O projeto desenvolvido ensinou a pescar de uma forma diferente. Proporcionou 

novos conhecimentos, não deu o peixe de graça. Por outras palavras, o que os 

pescadores adquiriram foram elementos permanentes que os ajudarão ao longo de sua 

vida profissional. 

Esta dissertação mostrou ainda, que o conhecimento científico pode ser bem 

assimilado por pessoas leigas desde que se empreguem meios adequados para 

transmiti-lo. Nesse sentido, o projeto desenvolveu meios didáticos e pedagógicos 

(cartilha, CD) que poderão ser utilizados em novas experiências. Lembre-se, ademais, 

que os pescadores se tornaram replicadores junto aos seus colegas de profissão. 

Fica, portanto, demonstrada a viabilidade concreta do projeto como elemento 

de desenvolvimento sustentável da pesca artesanal. Mas, os pescadores, por sua 

fragilidade econômica, não têm condições de iniciar sozinhos projetos de tamanha 

envergadura.  
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Sabe-se como é difícil, no Brasil, resultados de pesquisas se tornarem 

políticas públicas. A burocracia, as exigências de toda ordem, interesses contrariados 

conspiram para adiar a adoção de novas políticas, em todas as áreas. 

As instituições universitárias de pesquisa não têm condições de 

implementarem, em escala de mercado, os resultados de suas pesquisas. Essa tarefa 

cabe aos órgãos setoriais dos governos, nos vários níveis.  

É necessário, portanto, o apoio inicial das autoridades municipais, estaduais e 

federais. Decorrem dessa constatação as seguintes recomendações:  

- O Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará  

- DEP deve continuar a oferecer assistência técnica a projetos que envolvam a 

transferência de tecnologias avançadas para a comunidade pesqueira do Estado do 

Ceará e o Nordeste;  

- O Governo do Estado do Ceará deveria criar um Fundo Especial para Apoio 

à Pesca Artesanal, a ser gerado com impostos sobre a exportação de recursos 

pesqueiros para aquisição de barcos para a pesca artesanal;  

             - A Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa – FUNCAP deveria criar linha 

de pesquisa para financiar projetos que objetivem equacionar os problemas 

tecnológicos e de planejamento e gestão da atividade pesqueira artesanal, visando 

oferecer melhor qualidade de vida, de trabalho e de geração de renda para as 

comunidades litorâneas do Estado do Ceará;  

            - As Prefeituras devem disponibilizar ajuda e meios adequados, frigoríficos, 

locais e postos de venda para a comercialização dos produtos pesqueiros. 
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Se postas em prática as recomendações, supracitadas, a realidade da pesca 

artesanal e as condições de vida dos que dela dependem darão salto qualitativo 

irreversível. 
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ANEXO I. Aspectos revelados pelos pescadores entrevistados. 

Aspectos Revelados Depoentes 

 

1. Opinião sobre a capacitação técnica 

“Gostei muito do projeto, essa pescaria de 

espinhel vai ter futuro”. 

2. Relação teoria e prática 

“Gostei de todos eles, tanto da parte 

teórica como da prática”. 

3. Tipo de curso que mais gostou 

“Gostei muito da cooperativa porque não 

sabia como é que era, e agora eu sei”. 

4. Motivo de ter gostado do curso 

“Gostei demais, só perdemos cinco anzóis 

[...] primeiro porque essa pesca aqui não 

era conhecida”. 

 “Pelas informações que eu não estava 

mais lembrado, e agora recordei tudo”. 

 

“Eu gostei mais dos dois, esse aqui e da 

viajem que a gente fez, acho que vai ser 

muito proveitoso, gostei da rapaziada aí, 

dos professores” 

 

 

 

 

D1, D3, D4, D7 

 

 

D1, D4, D6, D7 

 

 

 

D1, D3 

 

 

D4, D5 

 

D7 

 

 

 

D1, D2, D3, D5 
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5. Indicação do curso para outros 

pescadores 

 

“Indicaria sim, eu tenho muita expectativa 

para o futuro e outros que fizerem vão 

gostar como eu gostei  [...]”. 

 

6. Reprodução do projeto 

“Primeiro, os instrutores daqui da 

Universidade passa pra gente e a gente 

passa para os outros que ainda não 

conhecem”.  

 

7. Perspectivas abertas pelo curso 

“[...] mais oportunidade a gente já está 

mais capacitado e se tiver uma pescaria 

nesse sentido [...]” com esse projeto de 

vocês vão melhorar nossa vida bem mais 

para o futuro”.  

 

 

 

 

 

 

 

D1, D2, D5 

 

 

 

 

D2, D3, D5, D7 

 

 

 

 

 

D6, D5, D4 
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ANEXO II. Entrevista realizada com os pescadores capacitados. 

 

Perguntas 

 

1. O que achou da capacitação?  

 

2. Qual (is) o (s) curso(s) que mais gostou? E Por quê? 

 

3. Já conhecia a pesca com espinhel de fundo?     

  

4. Você indicaria esse tipo de capacitação para outros pescadores?    

 

5. Qual a expectativa profissional após a capacitação? 
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